
     

 

 

 

BAB  II 
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

Bab ini akan memberikan kerangka pikir dan gambaran ikhtisar berbagai teori 

yang berkaitan dengan Implementasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001. 

Fokus pembahasannya mencakup Manajemen Pendidikan, Manajemen Mutu 

Terpadu (Total Quality Management), Manajemen Penjaminan Mutu dan 

Akreditasi  Perguruan Tinggi, Implementasi Kebijakan, Manajemen Mutu ISO 

9001:2008, Evaluasi Program Pendidikan, Evaluasi Model CIPP, Hasil Penelitian 

Terdahulu (Empiris) yang relevan dengan SMM ISO, dan Kerangka Pikir. 

 

2.1  Manajemen Pendidikan 

2.1.1 Manajemen 

Sule dan Saefullah (2010:6) mengartikan manajemen adalah sebuah proses yang 

dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta 

sumber daya organisasi lainnya.  Mereka menyimpulkan, bahwa 

Manajemen pada dasarnya merupakan seni atau proses dalam 
menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. 
Terdapat tiga faktor yang terlibat untuk penyelesaian akan sesuatu 
tersebut yaitu 1) Adanya penggunaan sumber daya organisasi yang 
meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya 
keuangan, serta informasi maupun faktor-faktor produksi lainnya, 
2) Adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian, hingga 
pengendalian dan pengawasan, 3) Adanya seni dalam 
menyelesaikan pekerjaan. 
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Manajemen seringkali disebut pengelolaan, merupakan kata yang dipergunakan 

sehari-hari, mudah diketahui semua orang. Terry dalam Indrajit dan Djokopranoto 

(2006:27) mendefinisikan  

Management is a distinct process consisting of planning, 
organizing, actuating, and controlling, performed to determine and 
accomplish stated objectives by the use of human beings and other 
resources. 
Manajemen adalah proses yang berbeda yang terdiri dari 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, 
dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan melalui 
sekelompok orang dan sumberdaya lainnya 

 
Menurut Daft (2010:7), keempat fungsi manajemen di atas dapat diilustrasikan 

melalui proses bagaimana manajer menggunakan berbagai sumber daya untuk 

mencapai tujuan organisasional melalui fungsi-fungsi perencanaan, pengelolaan, 

kepemimpinan dan pengendalian, sebagai berikut; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERENCANAAN
Menentukan tujuan dan 
cara untuk mencapainya 

KEPEMIMPINAN 
Menggunakan 
pengaruh untuk 

memotivasi karyawan 

PENGELOLAAN
Menetapkan tanggung 

jawab untuk 
menyelesaikan 

PENGENDALIAN 
Memonitor berbagai  
aktivitas dan membuat 

koreksi 

SUMBER 
DAYA 

‐ Manusia 
‐ Keuangan 
‐ Bahan 
Baku 

‐ Teknologi 
‐ Informasi

KINERJA 
‐ Mencapai 
tujuan 

‐ Produk 
‐ Layanan 
‐ Efesiensi 
‐ Efektivitas 

Gambar 2.1  Proses Manajemen 
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2.1.2  Pendidikan 

Menurut UU RI No.20/2003,  pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

 

2.1.3 Manajemen Pendidikan  

Manajemen pendidikan menurut Usman (2010:12) didefinisikan sebagai seni dan 

ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Manajemen Pendidikan juga dapat 

diartikan sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk 

mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efesien. Bila dikaji dengan 

pendekatan struktur atau tugasnya, maka manajemen pendidikan dalam penelitian 

ini diartikan sebagai manajemen peserta didik (mahasiswa), kurikulum, pendidik, 

dan tenaga kependidikan, fasilitas (sarana prasarana dan sistem informasi), 

hubungannya dengan masyrakat, pengorganisasian, ketatalaksanaan, dan supervisi 

pendidikan, khususnya pada STBA Teknokrat Bandar Lampung. 

 

Menurut Arikunto dan Yuliana (2009:4) Manajemen Pendidikan adalah suatu 

kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama 
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sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan 

efesien.  Pengelolaan manajemen pendidikan  menurut PP RI nomor 17/2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 84, menetapkan 

bahwa sesuai fungsi dan tujuannya,  pendidikan tinggi bertujuan  

a) membentuk insan yang 1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; 2) sehat, berilmu, 
dan cakap; 3) kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa 
wirausaha; serta 4) toleran, peka sosial dan lingkungan demokratis, dan 
bertanggungjawab; b) menghasilkan produk-produk ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, atau olahraga yang memberikan kemaslahatan bagi 
masyarakat, bangsa, negara, umat manusia, dan lingkungan. 
 

  

2.2  Manajemen Mutu Terpadu (MMT) 

Manajemen mutu terpadu atau lebih sering dikenal dengan istilah Total Quality 

Management (TQM) ialah perbaikan terus-menerus (continous improvement) dan 

perbaikan mutu (quality improvement).  

 

2.2.1 Pengertian dan Falsafah Manajemen Mutu Terpadu (MMT) 

Konsep mutu secara umum mencakup teori-teori, aturan-aturan, definisi-definisi 

dan hukum-hukum yang mengatur pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan kita 

terkait dengan mutu. Mutu memiliki pengertian bervariasi yang disebabkan oleh 

aspek filosofis seseorang dalam memaknai atau merespon mutu (quality) tersebut. 

Sebagaimana Chandrupatla (2009:2) mengungkapkan, bahwa mutu adalah sesuai 

yang diisyaratkan atau distandarkan (conformance to requirement), yaitu sesuai 

dengan standar mutu yang telah ditentukan, baik input, proses, maupun outputnya.  
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Deming dalam Motwani, Sower and Roosenfeldt (1993:37) juga mengungkapkan 

bahwa mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Sebagai contoh adalah 

bahwa pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan 

keluaran (output), baik pelayanan dan lulusan yang sesuai kebutuhan atau harapan 

pelanggan atau pasarnya.  

 

Ali dan Khumar (2010:10) mengatakan bahwa manajemen mutu terpadu adalah 

suatu konsep untuk meningkatkan mutu. Konsep lain adalah dengan rekayasa 

ulang (reengineering) yaitu dengan melakukan perubahan secara total baik 

terhadap proses, fasilitas, maupun sumberdaya manusianya. Ditambahkan juga 

oleh Brown (2011:4) bahwa manajemen mutu terpadu diartikan sebagai suatu 

pendekatan dalam menjalankan usaha yang berusaha memaksimalkan daya saing 

organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk jasa, tenaga kerja, proses, 

dan lingkungannya. 

 

2.2.2   Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan (MMTP) 

Manajemen Mutu Terpadu dalam pendidikan lebih dikenal dengan Total Quality 

Management in Education /TQE, merupakan salah satu strategi manajemen untuk 

menjawab tantangan external suatu lembaga pendidikan dalam rangka mencapai 

lembaga pendidikan yang bermutu guna memenuhi kepuasan pelanggan. 

 

Pendidikan yang berfokus pada mutu menurut Juran dalam Mishra (2007: 24) dan 

Phillip and Donaldson (2004:29) yaitu misi sebuah perguruan tinggi yang  

mengembangkan program dan layanan yang memenuhi kebutuhan pengguna 
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seperti mahasiswa dan masyarakat. Masyarakat dimaksud secara luas adalah 

sebagai pengguna lulusan, yaitu dunia usaha, lembaga pendidikan lanjut, 

pemerintah dan masyarakat luas, termasuk usaha sendiri (entrepreneur/wirausaha) 

oleh lulusan. 

 

Menurut Rivai dan Murni (2009:495), prinsip mutu total pendidikan adalah 

komitmen yang selalu mengutamakan pelanggan, komitmen terhadap tim kerja, 

komitmen terhadap kepemimpinan dan manajemen diri, komitmen terhadap 

peningkatan yang berkesinambungan, komitmen terhadap keyakinan pada potensi 

individu dan tim, serta komitmen terhadap mutu. 

 

Berdasarkan konsep di atas, konsep mutu dalam dunia pendidikan dikembangkan 

dalam konsep manajemen mutu terpadu. Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan 

(Total Quality Manajemen in Education/TQE)  merupakan metodologi yang jika 

diterapkan secara tepat dapat membantu para pengelola atau penyelenggara 

pendidikan di lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi dalam mewujudkan 

penyelenggaraan pendidikan dan lulusan yang dapat memenuhi keinginan atau 

harapan para stakeholdernya. Dalam konteks aplikasi konsep manajemen mutu 

terpadu pendidikan ditegaskan Sallis (2010:25) 

”Total Quality Management is a philosophy improvement, which can 
provide any educational institution with a set of practical tools for meeting 
and exceeding present and future customers need, wants and expectation”. 
“Manajemen Mutu Terpadu adalah suatu filosofi tentang perbaikan secara 
terus menerus, yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada 
setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan dan 
harapan para pelanggannya saat ini dan untuk masa yang akan datang” 
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Selain itu, Sallis (2010:54-56) juga menekankan bahwa manajemen mutu terpadu 

pendidikan umumnya berlandaskan pada kepuasan pelanggan sebagai sasaran 

utama. Untuk memposisikan institusi pendidikan sebagai industri jasa, harus 

memenuhi standar mutu, yang ditentukan oleh dua faktor, yaitu terpenuhinya 

spesifikasi yang diharapkan menurut tuntutan dan kebutuhan pengguna jasa, yang 

disebut quality in fact (mutu sesungguhnya) dan yang kedua disebut quality in 

perception (mutu persepsi).  

  

TQM dalam dunia pendidikan akhirnya harus memperhatikan beberapa hal, 

pertama, perbaikan secara terus menerus (continuous improvement), kedua, 

standar mutu pembelajaran harus memenuhi karakteristik; menggunakan 

pendekatan pembelajaran aktif (student active learning), pembelajaran koperatif 

dan kolaboratif, pembelajaran konstruktif, dan pembelajaran tuntas (mastery 

learning). Ketiga, perubahan kultur (change of culture), keempat, perubahan 

organisasi, kelima, mempertahankan hubungan dengan pelanggan (sehingga perlu 

adanya unit public relations) dan yang paling penting adalah staf dipandang 

sebagai pelanggan internal, sedangkan mahasiswa termasuk orangtua dan 

masyarakat umum adalah pelanggan eksternal. Untuk itu semua pelanggan harus 

dapat terpuaskan melalui interval kreatif pimpinan institusi pendidikan. 

 

Ali dan Shastri (2010:11) juga mengungkapkan bahwa terdapat tiga pendekatan 

dalam pelaksanaan manajemen mutu terpadu di perguruan tinggi (TQM in Higher 

Education).  Pendekatan pertama yaitu fokus pada pelanggan dimana pelayanan 

kepada mahasiswa diarahkan melalui pelatihan dan pengembangan staf. 
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Pendekatan kedua yaitu fokus pada staf. Pendekatan ketiga yaitu evaluasi pada 

pelayanan yang diberikan apakah sudah memenuhi standar kebijakan atau belum. 

 

2.2.3   Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan  

Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan (TQM in Education atau TQE) telah 

diciptakan untuk menggambarkan sebuah falsafah yang berorientasi pada manusia 

sebagai faktor kendali mutu dan bertujuan untuk memenuhi kepuasan pelanggan, 

baik internal maupun eksternal. Menurut Rivai dan Murni (2009:495-496), 

kontribusi dari manajemen mutu total ini diterapkan dalam delapan prinsip 

manajemen mutu pendidikan dan juga dipergunakan untuk memimpin organisasi 

ke arah perbaikan kinerja pada sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.  Delapan 

prinsip manajemen mutu tersebut adalah : 

 

a) Komitmen Manajemen Total 

Komitmen manajemen total dalam hal ini adalah peran seorang pemimpin. 

Kepemimpinan atau biasanya terikat dengan budaya mutu, siap menghadapi 

perubahan dengan cara menerapkan prinsip kepemimpinan; seperti  menetapkan 

kebijakan mutu, struktur organisasi, mengidentifikasi dan menyediakan sumber 

daya, menciptakan lingkungan kerja dimana semua personel ambil bagian dalam 

pencapaian target atau sasaran organisasi. Kepemimpinan juga harus memiliki 

komitmen “continual improvement” sistem manajemen mutu. 

 

Kepemimpinan pendidikan mutu, menurut Rivai dan Murni (2009:296) harus 

memiliki karakter yang menunjukkan integritasnya sebagai berikut:  
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(1) memiliki visi dan misi; pimpinan berusaha secara konsisten untuk 
menggalang komitmen untuk mewujudkan visi.  

(2)  memiliki kompetensi  
(3)  memiliki integritas; yaitu ketaatan pada nilai-nilai moral dan etika yang 

diyakini seseorang dan membentuk perilakunya sebagai manusia yang 
berharkat dan  bermartabat. Ciri integritas adalah, (a) dapat dipercaya 
(amanah), (b) konsisten (c) komit (d) bertanggung jawab (e) secara 
emosional terkendali.  

 

Usman (2009:378) menyatakan bahwa kepemimpinan mutu ialah kepemimpinan 

yang selalu ingin sesuatu yang sempurna atau terbaik, termasuk pemimpinnya 

adalah orang-orang yang perfeksionis. Mereka memiliki slogan, “I do my best. 

You do your best. We do our best. We are the best.” Peran utama kepemimpinan 

mutu adalah mengembangkan budaya mutu melalui Quality Circle (QC), Quality 

Assurance (QA), dan Quality Improvement (QI).  

 

Penilaian mutu selalu berubah mengikuti perkembangan kehidupan manusia 

sehingga diperlukan ciri kepemimpinan transformasional. Perubahan yang sangat 

cepat serta ketatnya persaingan dalam berbagai bidang kehidupan manusia telah 

mendorong berbagai upaya untuk menghadapinya secara efektif. Suharsaputra 

(2010:123) menyatakan bahwa perubahan telah mengakibatkan banyak 

ketidakpastian dan ini merupakan kondisi yang dihadapi seluruh organisasi. Pierce 

dan Newstorm dalam Suharsaputra (2010:123) menambahkan bahwa pemimpin 

dalam suatu organisasi harus bisa mengatasi permasalahan yang ada dalam suatu 

organisasi, mengatasi perubahan dan menemukan hal-hal baru dalam suatu 

organisasi. Dengan kata lain bahwa pemimpin yang transformasional merupakan 

pemimpin yang berorientasi pada perubahan melalui pemberian inspirasi pada 

anggota organisasi untuk berjuang mencapai visi yang telah ditetapkan. 
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Murni dan Rivai (2009:618) mengatakan kepemimpinan juga harus 

dipertimbangkan dari segi input dan output. Input adalah sumber daya yang 

meliputi sumber daya manusia (pemimpin, pendidik, karyawan) dan selebihnya 

(fasilitas peralatan, perlengkapan, uang, bahan). Input pendidikan tersebut 

memiliki (1) kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas (2) sumber daya 

tersedia dan siap (3) staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi (4) memiliki 

harapan prestasi yang tinggi (5) berfokus untuk pemuasan pelanggan guna 

menghasilkan output pembelajaran/pendidikan yang bermutu (6) manajemen yang 

memadai untuk menjalankan roda organisasi. Sedangkan ouput yang diharapkan 

adalah prestasi yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen di 

institusi perguruan tinggi tersebut.   

 

b) Fokus pada Pelanggan 

 

Lembaga pendidikan harus memahami kebutuhan/keinginan pelanggan baik 

pelanggan internal (mahasiswa, dosen, dan personel pendukung) maupun 

pelanggan eksternal (pengguna output yaitu perusahaan, lembaga pemerintahan, 

lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga sosial masyarakat) saat ini maupun di 

masa mendatang, agar dapat memenuhi persyaratan pelanggan atau mampu 

melebihi harapan pelanggan, dan secara proaktif menetapkan level kepuasan 

pelanggan (customer satisfaction). Suatu kinerja disebut bermutu jika dapat 

memenuhi atau melebihi kebutuhan dan harapan pelanggannya. Berbicara tentang 

mutu, terdapat unsur-unsur yang terkait, yaitu produk dan jasa, penghasil 
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produk/jasa, pelanggan, kebutuhan dan harapan, produk/jasa yang bermutu dan 

kepuasan. Selain itu ciri-ciri mutu, sebagai bentuk pelayanan pelanggan menurut 

Slamet (1999:23) ditandai dengan (1) ketepatan waktu pelayanan (2) akurasi 

pelayanan (3) kesopanan dan keramahan (unsur menyenangkan pelanggan) (4) 

bertanggungjawab atas segala keluhan pelanggan (5) kelengkapan pelayanan (6) 

kemudahan mendapatkan pelayanan (7) variasi layanan (8) pelayanan pribadi (9) 

kenyamanan (10) ketersediaan atribut pendukung. Selanjutnya mutu jasa, menurut 

Slamet (1999:23) mengandung unsur-unsur (1) keterpercayaan (reliability) (2) 

keterjaminan (assurance) (3) penampilan (tangible) (4) perhatian (empathy) dan 

(5) ketanggapan (responsiveness). 

 

Deming, Out of the Crisis (1982) dalam Sallis (2010:100-103) 

mentransformasikan gaya manajemen Amerika ke dalam struktur baru secara 

keseluruhan dari dasar hingga ke atas. Deming melihat bahwa masalah mutu 

terletak pada masalah manajemen.  Pendekatan14 poin Deming yaitu mencegah 

lebih baik dari pada mengobati merupakan kombinasi filsafat baru tentang mutu 

dan seruan terhadap manajemen untuk merubah pendekatannya. Deming juga 

menyatakan bahwa organisasi yang mengukur kesuksesan melalui indikator 

prestasi mungkin telah lupa bahwa ukuran kesuksesan yang sebenarnya adalah 

kegembiraan dan  kepuasan pelanggan. 

 

14 poin Deming tersebut adalah; 

1) Ciptakan sebuah usaha peningkatan produk dan jasa, dengan tujuan agar 
bisa kompetitif dan tetap berjalan serta menyediakan lowongan pekerjaan. 
Miliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang, 20 atau 30 tahun 
mendatang, didasarkan pada visi masa depan dan inovasi baru. 
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2) Adopsi falsafah baru. Organisasi harus membuat perubahan dan 
mengadopsi metode kerja yang baru. 

3) Hindari ketergantungan pada inspeksi massa untuk mencapai mutu. 
Manajemen harus melengkapi staf-staf mereka dengan pelatihan untuk 
mengawasi dan mengembangkan mutu mereka sendiri. 

4) Akhiri praktek menghargai bisnis dengan harga. Harga tidak memiliki arti 
apa-apa tanpa ukuran mutu yang dijual. Praktek harga yang murah dapat 
menggiring pada kesalahan yang mahal. Metode mutu terpadu adalah 
mengembangkan hubungan dekat dan berjangka panjang dengan 
stakeholders, dan bekerja sama dengan mereka dalam mutu komponen. 

5) Tingkatkan secara konstan sistem produksi dan jasa, untuk meningkatkan 
mutu dan produktivitas, selanjutnya turunkan biaya secara konstan. Tugas 
manajemen adalah untuk mengarahkan proses peningkatan dan menjamin 
ada proses perbaikan berkelanjutan. 

6) Lembagakan pelatihan kerja.  Pemborosan terbesar adalah kekeliruan 
menggunakan keahlian orang-orangnya secara tepat. Pelatihan adalah alat 
kuat dan tepat untuk perbaikan mutu. 

7) Lembagakan kepemimpinan. Kerja manajemen bukanlah mengawasi 
melainkan memimpin. Hal tersebut berubah dari manajemen tradisional 
yang selalu memperhatikan hasil – indikator – indikator prestasi, 
spesifikasi dan penilaian – menuju peranan kepemimpinan yang 
mendorong peningkatan proses produksi barang dan jasa yang lebih baik. 

8) Hilangkan rasa takut agar setiap orang dapat bekerja secara efektif.  
Keamanan adalah basis motivasi yang dibutuhkan para pegawai dengan 
lingkungan yang mendorong semangat mereka. 

9) Uraikan kendala-kendala antar departemen. Orang dalam depatemen yang 
berbeda harus dapat membentuk tim yang tangguh. 

10) Hapuskan slogan, desakan, dan target, serta tingkatkan roduktivitas tanpa 
menambah beban kerja. 

11) Hapuskan standar kerja yang menggunakan quota numerik.  
12) Hilangkan kendala-kendala yang merampas kebanggaan karyawan atas 

keahliannya. Sistem penilaian menempatkan pekerja dalam kompetisi 
antara satu dengan yang lain dan merusak kerja tim. 

13) Lembagakan aneka program pendidikan yang meningkatkan semangat dan 
peningkatan kualitas kerja. Staf yang berpendidikan baik adalah mereka 
yang memiliki semangat untuk meningkatkan mutu. 

14) Tempatkan setiap orang dalam tim kerja agar dapat melakukan trnsformasi 
menuju sebuah kultur mutu. 
 
 

Tasmara (2006:259) menerjemahkan SERVICE dengan makna yang berdimensi 

luas sebagaimana uraian berikut:   

(1) S–Self Awareness and Self Esteem: (2) E–Empathy and Enthusiasm 
(3) R–Reform and Recover (4) V–Victory and Vision (5) I–Initiative, 
Impressive, and Improvement (6) C–Care, Cooperativeness, and 
Communication, (7) Evaluation and Empowerment. 
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Layanan yang diterapkan di STBA Teknokrat untuk Standar Prosedur Layanan 

adalah berdasarkan standar layanan ISO yaitu Standar seluruh layanan bagi Staf 

Administrasi & Front Office, Staf Dosen, Staf Manajemen, Perpustakaan, dan 

Pusat Komputer. Dalam kesehariannya selalu menerapkan layanan prima melalui 

prinsip-prinsip  yang diambil dari berbagai ilmu terapan Liaw, Foster, dan Cook 

dalam Liaw (2008:27-201) yang dijadikan budaya dan pedoman setiap individu di 

lingkungan perguruan tinggi sebagai berikut;  

 (1) A great first impression (2) Simplify your words (3) Keep smiling     
(4) Be helpful (5) Use positive words. (6) Speak enthusiastically. (7) Let 
your eyes speak (8) Keep your emotion (9) Keep your attitude (10) Serve 
your customer personally (11) Always address customer by name 
(12)Don’t promise unless you will keep it (13) Tell customers you are 
there for them (14) Answer questions correctly (15) Appreciate Your 
customer sincerely (16) Keep the customer informed (17) Apologize for 
defective Service (18) Promote Your Best Service (19) Serve (ASAP) – As 
Soon As Possible (20) Let Your Customer Talk; (21) Close With “Thank 
You”.  

 

c) Komitmen terhadap Tim Kerja atau Keterlibatan Personel 

Keterlibatan seluruh karyawan dalam tim kerja adalah dasar yang sangat penting 

dalam prinsip manajemen mutu. Dalam hal ini tim harus mampu mengidentifikasi 

dan mengendalikan faktor manusia dan area kerja untuk mencapai kesesuaian 

dalam menentukan tujuan, mengukur dan menunjukkan kemajuan serta prestasi 

melalui penggunaan daur PDCA (plan do check action). Personel yang terlibat 

merupakan sumber daya pendidikan tinggi, meliputi input, yaitu sumber daya 

manusia (pemimpin, pendidik, karyawan) dan selebihnya (fasilitas peralatan, 

perlengkapan, uang, bahan). Murni dan Vithzal Rivai (2009:624-625) 

menjelaskan  bahwa input pendidikan tersebut harus memiliki (1) kebijakan, 
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tujuan, dan sasaran mutu yang jelas (2) sumber daya tersedia dan siap (3) staf 

yang kompeten dan berdedikasi tinggi (4) Memiliki harapan prestasi yang tinggi 

(5) berfokus untuk pemuasan pelanggan guna menghasilkan output 

pembelajaran/pendidikan yang bermutu (6) Manajemen yang memadai untuk 

menjalankan roda organisasi. Output yang diharapkan adalah prestasi yang 

dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen di institusi perguruan tinggi 

tersebut.   

 

d) Pendekatan Proses 

Pendekatan proses mensyaratkan organisasi untuk melakukan identifikasi, 

penerapan, pengelolaan dan melakukan peningkatan mutu berkelanjutan 

(continual quality improvement). Pendekatan secara proses diperlukan saat 

menyusun dan menerapkan sistem mutu. Hal ini menuntut setiap bagian/fungsi 

untuk memiliki visi terhadap kepuasan pelanggan.  

 

Proses pembelajaran yang efektif menurut Murni dan Vithzal Rivai (2009:621-

624) memiliki karakteristik  

(1) Proses belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi (2) Kepemimpinan 
yang kuat (3) Lingkungan yang aman dan tertib (4) pengelolaan tenaga 
kependidikan yang efektif (5) institusi memiliki budaya mutu (6) Institusi 
memiliki Teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis (7) Memiliki 
kewenangan (kemandirian) (8) partisipasi yang tinggi dari warga institusi 
dan masyarakat (9) memiliki keterbukaan (transparansi) manajemen 
(memiliki kemauan untuk berubah (psikologis dan fisik) (10) melakukan 
evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan (11) responsif dan antisipatif 
terhadap kebutuhan (12) memiliki komunikasi yang baik (12) memiliki 
akuntabilitas (13) menjaga sustainabilitas. 
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e) Pendekatan Sistem pada Manajemen 

Pendekatan sistem pada manajemen didefinisikan sebagai identifikasi 

pemahaman, dan pengelolaan sistem dari proses yang saling terkait untuk 

pencapaian dan peningkatan sasaran organisasi dengan efektif dan efisien. 

 

f) Komitmen terhadap Peningkatan dan Penyempurnaan Berkelanjutan 

Prinsip ini melibatkan sikap peningkatan berkelanjutan pada setiap unsur di dalam 

lingkungan internal maupun eksternal organisasi dengan dicirikan oleh 

komunikasi terbuka dan akses informasi. Peningkatan berkelanjutan harus 

dijadikan sasaran dan tujuan tetap organisasi sehingga organisasi mampu 

memantau kinerja melalui sasaran mutu yang terukur tiap fungsi terkait dan level 

dengan menggunakan peralatan seperti : audit internal, tinjauan manajemen, 

corrective and preventive action. 

 

g) Pendekatan Faktual pada Pengambilan Keputusan 

Manajemen berdasarkan fakta dan data adalah pengambilan keputusan yang 

efektif didasarkan pada analisis data dan informasi. Oleh karena itu pengambilan 

keputusan harus didasarkan pada: logika, analisa data, serta informasi yang tepat 

dan dapat dipertangungjawabkan. 

 

h) Hubungan dengan pemasok yang saling menguntungkan 

Organisasi dan pemasoknya/supplier saling tergantung, dan sudah selayaknya 

merupakan hubungan yang saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan 

kemampuan keduanya dalam menciptakan nilai.  
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2.3   Manajemen Penjaminan Mutu dan Akreditasi Perguruan Tinggi 

Penjaminan mutu adalah proses yang digunakan untuk menjamin agar kualitas 

produk/layanan yang ditetapkan/dijanjikan oleh perguruan tinggi dapat 

dipertahankan secara konsisten dan ditingkatkan.  

 

2.3.1  Kebijakan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Dikti, 2010:3), pada hakekatnya 

terdapat tiga kegiatan untuk menjamin mutu di perguruan tinggi yaitu evaluasi 

program studi berbasis evaluasi diri (EPSBED), akreditasi perguruan tinggi (oleh 

BAN PT) dan penjaminan mutu (quality assurance).  Agar ketiga kegiatan 

tersebut mampu menghasilkan daya dukung yang sinergis pada usaha penjaminan 

mutu pendidikan tinggi, maka perlu adanya kebijakan nasional tentang 

penjaminan mutu di perguruan tinggi. Kebijakan tersebut  termaktub dalam 

bentuk penilaian mutu menurut UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional yaitu pada pasal 1 butir 21 : 

“Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan 
penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada 
setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan”.  

 

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(SNP) pasal 91 ayat 1, juga menyatakan “setiap satuan pendidikan pada jalur 

formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan”. 

Selanjutnya pada peraturan pemerintah ini pada pasal 1 ayat 27 tertera bahwa 

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) sebagai badan evaluasi 
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mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada 

jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.  

 

2.3.2 Kebijakan Akreditasi di Indonesia 

Kebijakan akreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah pada perguruan tinggi-

perguruan tinggi di Indonesia bersumber dari Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi (BAN PT). Badan ini mengeluarkan kebijakan akreditasi 

sebagai standar yang harus diikuti oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia baik 

perguruan tinggi negeri maupun swasta. 

 

Menurut UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, 

akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan 

pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan 

jenis pendidikan. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan 

oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk 

akuntabilitas publik. Akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas publik yang 

dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan 

menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional 

Pendidikan (PP No. 19/2005 pasal 86, ayat 3).   

 

Berbeda dari bentuk penilaian mutu lainnya, akreditasi dilakukan oleh pakar 

sejawat dan mereka yang memahami hakekat pengelolaan program 

studi/perguruan tinggi sebagai tim atau kelompok asesor. Keputusan mengenai 

mutu didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan 



34 
 

standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar 

sejawat (judgments of informed experts).  Bukti-bukti yang diperlukan termasuk 

laporan tertulis yang disiapkan oleh institusi perguruan tinggi yang akan 

diakreditasi yang diverifikasi melalui kunjungan para pakar sejawat ke tempat 

kedudukan perguruan tinggi. 

 

Akreditasi merupakan suatu proses dan hasil. Sebagai proses, akreditasi 

merupakan suatu upaya BAN-PT untuk menilai dan menentukan status mutu 

program studi di perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. 

Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu perguruan tinggi yang 

diumumkan kepada masyarakat.  Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi 

program studi adalah sebagai berikut: 

a) Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi 

standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan 

perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak 

memenuhi standar. 

b) Mendorong program studi/perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan 

perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi. 

c) Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer 

kredit, usulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat pengakuan dari badan 

atau instansi yang berkepentingan. 

 

Perguruan tinggi di Indonesia merupakan campuran yang mengandung unsur-

unsur dari keempatnya, oleh karena itu sistem akreditasi BAN-PT memperhatikan 
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konsep dasar tersebut. Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi 

oleh perguruan tinggi. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter 

(indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan 

informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan 

tinggi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian 

mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi,  

(3) penetapan kelayakan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program-

programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu 

perguruan tinggi. 

 

Standar akreditasi perguruan tinggi (Dikti, 2010:2) mencakup dua komitmen inti, 

yaitu komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional (institutional 

capacity) dan terhadap efektivitas program pendidikan (educational effectiveness) 

yang mencakup tujuh standar akreditasi, yaitu: 

Standar 1.  Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Serta Strategi Pencapaian 
Standar 2.  Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan 

Penjaminan Mutu. 
Standar 3.  Mahasiswa dan Lulusan 
Standar 4.  Sumber Daya Manusia 
Standar 5.  Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik 
Standar 6.  Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, Serta Sistem Informasi 
Standar 7.  Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan 

Kerjasama 
 

Pertanyaan yang dituangkan dalam panduan akreditasi disusun berdasarkan 

sembilan dimensi mutu yang menunjukkan mutu suatu program studi.  

Kesembilan dimensi mutu tersebut adalah: 

a) Kelayakan (appropriateness) merupakan tingkat ketepatan unsur 
masukan, proses, keluaran, maupun tujuan program ditinjau dari 
ukuran ideal secara normatif. 
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b) Kecukupan (adequacy) menunjukkan tingkat ketercapaian persyaratan 
ambang yang diperlukan untuk penyelenggaraan suatu program. 

c) Relevansi/kesesuaian (relevancy) merupakan tingkat keterkaitan tujuan 
maupun hasil/keluaran program pendidikan dengan kebutuhan 
masyarakat di lingkungannya maupun secara global. 

d) Suasana akademik (academic atmosphere) merujuk pada iklim yang 
mendukung interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama 
mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan 
proses pembelajaran. 

e) Efisiensi (efficiency) merujuk pada tingkat pemanfaatan masukan 
(sumberdaya) yang digunakan untuk proses pembelajaran. 

f) Keberlanjutan (sustainability) menggambarkan keberlangsungan 
penyelenggaraan program yang mencakup ketersediaan masukan, 
aktivitas pembelajaran, maupun pencapaian hasil yang optimal. 

g) Selektivitas (selectivity) menunjukkan bagaimana penyelenggara 
program memilih unsur masukan, aktivitas proses pembelajaran, 
maupun penentuan prioritas hasil/keluaran berdasarkan pertimbangan 
kemampuan/kapasitas yang dimiliki. 

h) Produktivitas (productivity) menunjukkan tingkat keberhasilan proses 
pembelajaran yang dilakukan dalam memanfaatkan masukan. 

i) Efektivitas (effectiveness) adalah tingkat ketercapaian tujuan program 
yang telah ditetapkan yang diukur dari hasil/keluaran program. 

 

Kesembilan dimensi ini menunjukkan mutu komprehensif dari suatu 

penyelenggaraan program studi untuk menghasilkan keluaran yang bermutu 

tinggi, sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Hubungan kesembilan dimensi 

tersebut mewujudkan prinsip RAISE++ (Relevance, Academic Atmosphere, 

Institutional Commitment, Sustainability, Efficiency, Leadership, and Equity).  

 

2.3.3 Implementasi Kebijakan Penjaminan Mutu dan Akreditasi di STBA 
Teknokrat 
 

Manajemen mutu terpadu di STBA Tenokrat dilakukan sejalan dengan kebijakan 

kepemimpinan yang ada di STBA Teknokrat menurut Yusuf (1999:4) seperti yang 

tercantum dalam Buku Pedoman Umum Perguruan Tinggi Teknokrat yaitu : 

(a) Orientasi Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction Oriented). 
Perguruan Tinggi Teknokrat harus dapat menyelenggarakan pendidikan 
yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan yang meliputi: para 
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mahasiswa sebagai pelanggan primer; orangtua mahasiswa sebagai 
pelanggan sekunder; dan perguruan tinggi lainnya, dunia usaha/industri, 
pemerintah, serta masyarakat luas lainnya sebagai pelanggan tersier.  
Para pelanggan tersebut dapat dikelompokkan sebagai pelanggan 
eksternal (external customers), sedangkan para karyawan, staf 
administrasi dan tenaga pendidik adalah pelanggan internal (internal 
customers) yang harus memperoleh pelayanan yang memuaskan. 
 

(b) Profesionalisme (Professionalism). 
Perguruan Tinggi Teknokrat harus mampu mencetak sumber daya 
manusia siap kerja yang profesional dalam rangka menghadapi era 
globalisasi dan persaingan bebas untuk menjadi daya dukung yang 
potensial terhadap dunia usaha dan industri nasional.  Profesionalisme 
adalah suatu dedikasi terhadap pekerjaan yang ditekuni dengan keahlian 
dan penuh tanggung jawab disertai garansi mengenai apa yang 
dikerjakannya dalam memuaskan pelanggan.  
 

(c) Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) 
Dalam rangka persaingan global Perguruan Tinggi Teknokrat 
senantiasa meningkatkan mutu dengan menerapkan prinsip-prinsip 
Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management) melalui 
peningkatan mutu yang berkelanjutan dan inovasi. 
-    Tenaga pendidik, administratif dan manajemen. 
-  Program pembelajaran yang link and match. 
-  Lulusan yang memiliki pengetahuan akademik tinggi. 
-  Sarana dan prasarana yang up to date. 
-  Hubungan masyarakat dan pihak terkait, dan 
-  Administratif/Manajemen modern yang tangguh. 
 

(d) Perencanaan Dua Arah (Top Down - Bottom Up Planning). 
Dalam rangka implementasi peningkatan mutu yang berkelanjutan 
perencanaan merupakan alat manajemen yang strategis bagi setiap 
organisasi dalam menghadapi perubahan-perubahan yang cepat dan 
tidak terduga sebelumnya.  Perencanaan dua arah merupakan landasan 
yang diterapkan oleh Perguruan Tinggi Teknokrat dalam rangka 
pemberdayaan semua elemen yang ada dalam sistem manajemen untuk 
menciptakan sebuah kinerja yang memenuhi standar. 
 

(e) Lingkungan Kerja yang Kondusif (Conducive Working 
Environment). 
Untuk mencapai visi, misi dan tujuan pendidikan, Perguruan Tinggi 
Teknokrat harus dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk 
dapat menumbuh kembangkan semua mata rantai yang terlibat dalam 
sistem organisasi Perguruan Tinggi Teknokrat. Sistem tersebut meliputi 
hubungan mata rantai yang harmonis dan dinamis dan saling berkaitan 
antara seluruh staf manajemen - tenaga pendidik – mahasiswa - 
pemerintah dan mitra kerja yang didukung oleh fasilitas dan 
perencanaan yang tepat (Do the First Thing Right). 
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Upaya-upaya tersebut juga didukung dengan adanya sistem penjaminan mutu di 

tingkat institusi dan didukung sistem penjamin mutu berstandar international yaitu 

ISO 9001:2008 sebagai suatu standar international untuk sistem manajemen 

mutu/kualitas yang dipakai dan diakui untuk Sistem Manajemen Mutu (SMM).   

 

STBA Teknokrat adalah perguruan tinggi swasta yang terakreditasi B. Dalam hal 

ini STBA Teknokrat telah meluluskan kurang lebih 1330 mahasiswa. Keluaran 

(output) yang ada mempunyai nilai atau harga (value) dalam pasaran kerja, dan 

keberhasilan lulusan dapat diukur dengan tingkat penyerapan lulusan dalam 

masyarakat (employment rate). Nilai akreditasi yang ada pada perguruan tinggi 

berdampak sangat besar pada penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena 

semakin banyak institusi swasta dan pemerintah yang menuntut nilai akreditasi B 

untuk penyerapan tenaga kerja. Hasil akreditasi B untuk semua program studi 

yang ada di STBA Teknokrat terbukti telah memberikan kepercayaan kepada 

institusi pemerintah untuk menerima lulusan dari STBA Teknokrat.  

 

2.3.4 Benchmarking 

Dalam melakukan penjaminan mutu, perguruan tinggi juga perlu melakukan 

benchmarking yang berguna bagi pengukuran nilai mutu yang ada. Hal tersebut 

dikelompokkan pada strategi penjaminan mutu.  Untuk perguruan tinggi di 

Indonesia menurut Direktorat Pendidikan Tinggi (2010:18), perguruan tinggi 

perlu melakukan benchmarking penjaminan mutu pendidikan tinggi secara 

berkelanjutan baik ke dalam maupun keluar negeri.   
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Benchmarking menurut Djokopranoto (2004:160) adalah pengukuran dan 

pembanding secara sistematis dan terus menerus terhadap unggulan bisnis untuk 

pengambilan langkah perbaikan kinerja. Untuk itu penelitian penjaminan mutu ini 

perlu melihat benchmarking sebagai strategi dalam pelaksanaan penjaminan  mutu 

baik di dalam maupun di luar institusi.  

Dalam pelaksanaan benchmarking tersebut ada beberapa langkah yang harus 

dilaksanakan khususnya dalam penelitian ini adalah penerapan SMM ISO 

9001:2008. Langkah-langkah dalam melaksanakan benchmarking menurut 

Djokopranoto (2004:161) adalah 1) perencanaan, 2) pengumpulan data, 3) analisis 

data, dan penyesuaian dan perbaikan. Lebih lanjut Djokopranoto (2004:162) 

menerangkan bahwa benchmarking dapat dilakukan secara internal dan ekternal. 

Secara internal maksudnya adalah memperbandingkan proses, fungsi, pemberian 

jasa atau kegiatan tertentu lainnya dengan proses yang sama di perusahaan lain. 

Sedangkan secara ekternal maksudnya memilih praktek terbaik (best practice) 

tentang proses, fungsi, pemberian jasa, atau kegiatan tertentu lainnya dengan 

proses yang sama di perusahaan lain, baik dalam jenis perusahaan yang sama 

maupun perusahaan jenis lain. Dalam penelitian ini, SMM ISO 9001:2008 dan 

akreditasi BAN-PT merupakan benchmarking bagi STBA Teknokrat.  

 

2.4 Manajemen Mutu ISO 9001:2008 

2.4.1   Pengertian Manajemen Mutu ISO 

Hadiwiardjo dan Wibisono (2000:27) mengatakan bahwa model penjaminan mutu 

dengan sistem ISO adalah model penjaminan mutu untuk standar internasional 

yang pada awalnya diterapkan dalam sistem industri manufaktur. Badan ini 
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kemudian disempurnakan sehingga memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam 

penggunaannya pada versi ISO 9001: 2008. Pada versi terbaru ini model 

penjaminan mutu sistem ISO difokuskan pada dua hal yaitu kepuasan pelanggan 

dan pengembangan secara terus menerus. Istilah ISO diambil dari bahasa Yunani 

“isos” yang berarti sama, atau standar. Kata ISO yang merupakan kepanjangan 

dari International Organization for Standarization adalah Badan Standar 

Internasional. Lembaga ini berdiri pada 1947 bersifat organisasi non pemerintah 

yang berpusat di Jenewa (Swiss). Standar Internasional ini menetapkan 

persyaratan untuk suatu Sistem Manajemen Mutu dimana sebuah organisasi 

dituntut menunjukkan kemampuannya secara konsisten menghasilkan produk 

yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku.  

 

Organisasi Standar Internasional (ISO) adalah suatu asosiasi global yang terdiri 

dari badan-badan standardisasi nasional yang beranggotakan tidak kurang dari 156 

negara.  ISO merupakan suatu organisasi di luar pemerintahan (Non-Government 

Organization/NGO) yang berdiri sejak tahun 1947.  Kegiatan pokok ISO adalah 

menghasilkan kesepakatan-kesepakatan internasional yang kemudian 

dipublikasikan sebagai standar internasional. 

 

2.4.2 SMM ISO 9001:2008 

ISO 9001 adalah salah satu tipe standar ISO yang diciptakan untuk 

mengendalikan kualitas suatu produk, sejak dari perancangan produk hingga pada 

pengetesan produk. Shoki, dkk (2004:34) mengatakan bahwa ISO 9001 dapat 

diintegrasikan dengan TQM untuk pengembangan sistem mutu secara menyeluruh 
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yang mana pengembangan mutu dapat dicapai dengan mendasarkan pengujian 

proses-proses organisasi yang berkaitan dengan definisi proses, pengembangan 

proses, dan desain proses. 

 

Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008 merupakan perkembangan dari standar 

ISO 9001. ISO 9001 menyediakan kerangka kerja bagi perusahaan dan 

seperangkat prinsip-prinsip dasar dengan pendekatan manajemen secara nyata 

dalam aktivitas rutin perusahaan.  Tujuannya, menciptakan konsistensi untuk 

menghasilkan produk yang bermutu dan sesuai dengan keinginan dalam rangka 

kepuasan pelanggan. SMM ISO 9001:2008 dapat digunakan untuk melakukan 

penjaminan mutu karena SMM ISO 9001:2008 juga merupakan sistem yang 

menjamin proses dari suatu kegiatan di organisasi/lembaga sertifikasi dalam 

mencapai sasaran yang diharapkan berkenaan dengan mutu.  

 

2.4.3 Manfaat Penerapan Standar SMM ISO 9001:2008  

Menurut Djatmiko dan Jumaedi (2011:3-4), manfaat penerapan SMM ISO adalah  

(1) meningkatkan daya saing keluaran/lulusan yang dihasilkan 
sehubungan dengan era global yang tidak mengenal batas wilayah 
(borderless world) (2) merupakan jaminan kualitas output dan proses 
yang konsisten (3) meningkatkan produktivitas, efisiensi, efektifitas 
operasional, dan mengurangi biaya yang ditimbulkan karena layanan 
yang buruk/cacat (reject) atau layanan bermutu rendah, (4) sistem 
kerja menjadi standar kerja yang terdokumentasi, (5) meningkatkan 
motivasi, moral dan kinerja karyawan karena adanya kejelasan tugas 
dan wewenang (job description) serta hubungan antar bagian yang 
terkait (6) sebagai alat analisa pesaing (7) meningkatkan hubungan 
saling menguntungkan dengan pengguna lulusan (8) meningkatkan 
komunikasi internal, (9) Nilai kompetisi dan  image positif institusi 
(10) peningkatan terhadap pengendalian manajemen resiko, dengan 
konsistensi secara terus menerus dan adanya kemampuan telusur suatu 
keluaran lulusan dan pelayanan.  
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Djatmiko dan Jumaedi (2011:7-9) mengatakan bahwa ISO 9001:2008 memiliki 

beberapa prinsip dan kunci sukses agar penerapan sistem manajemen mutu 

berjalan efektif. Kedelapan prinsip tersebut adalah (1) berfokus pada pelanggan 

(customer focus) (2)  Kepemimpinan (leadership); Pemimpin berfungsi sebagai 

leader dalam mengawal implementasi sistem bahwa semua gerak organisasi selalu 

terkontrol dalam satu komando dengan komitmen yang sama dan gerak yang 

sinergi pada setiap elemen organisasi. Pemimpin harus menciptakan dan 

memelihara lingkungan internal dimana karyawan dapat terlibat secara penuh 

dalam mencapai tujuan organisi (3) Keterlibatan Karyawan/semua orang dalam 

organisasi (4) Pendekatan Proses; Pendekatan dipetakan melalui business process 

sehingga pemborosan karena proses yang tidak perlu bisa dihindari atau 

sebaliknya. Bila ada proses yang tidak terlaksana karena pelaksanaan yang tidak 

sesuai dengan flow process itu sendiri akan berdampak pada hilangnya 

kepercayaan pelanggan (5) Pendekatan sistem pada manajemen; pendekatan 

pengelolaan (manajemen) proses bukan sekedar menghilangkan masalah yang 

terjadi, karena itu konsep Kaizen, continual improvement sangat ditekankan. Pola 

pengelolaannya bertujuan memperbaiki cara dalam menghilangkan akar 

(penyebab) masalah dan melakukan perbaikan untuk menghilangkan potensi 

masalah (6) Peningkatan yang berkesinambungan; merupakan roh implementasi 

ISO 9001:2008 (7) Pendekatan faktual untuk pengambilan keputusan; setiap 

pengambilan keputusan selalu didasarkan pada fakta dan data. Tidak ada data 

(bukti implementasi) sama dengan tidak dilaksanakannya sistem ISO 9001:2008.  

(8) Hubungan pelanggan yang bermanfaat bagi kedua pihak; kerjasama yang 

saling menguntungkan dengan pengguna lulusan.  
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Sebuah organisasi yang telah diaudit dan disertifikasi serta memenuhi syarat-

syarat dalam ISO 9001 berhak mencantumkan label “ISO 9001 Certified” atau 

“ISO 9001 Registered”. Sertifikasi terhadap salah satu ISO 9000 standar tidak 

menjamin kualitas dari barang dan jasa yang dihasilkan. Sertifikasi hanya 

menyatakan bahwa proses bisnis yang berkualitas dan konsisten dilaksanakan di 

organisasi tersebut. Walaupun standar-standar ISO ini pada mulanya digunakan 

pada industri/pabrik-pabrik, saat ini mereka telah diaplikasikan ke berbagai 

perusahaan dan organisasi, termasuk perguruan tinggi dan universitas. 

 

ISO 9001 – Quality Management Systems – Requirements: ditujukan untuk 

digunakan di organisasi manapun yang merancang, membangun, memproduksi, 

memasang dan/atau melayani produk apapun atau memberikan bentuk jasa 

apapun. Standar ini memberikan daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

sebuah organisasi apabila mereka hendak memperoleh kepuasan pelanggan 

sebagai hasil dari barang dan jasa yang secara konsisten memenuhi permintaan 

pelanggan tersebut. Implementasi standar ini adalah satu-satunya yang bisa 

diberikan sertifikasi oleh pihak ketiga. 

 

2.4.4   Persyaratan ISO 9001:2008 

Standar ISO 9001 menuntut pemenuhan persyaratan pelanggan dan peraturan 

yang berlaku terpenuhi melalui penerapan sistem manajemen mutu yang efektif.   

Secara garis besar, persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 

dituangkan dalam klausul-klausul yang terlihat pada tabel 1 berikut ini; 
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Tabel 2.1 Klausul-Klausul dalam ISO 9001:2008 
 (lampiran dari SAI Global) 
 
No.Klausul Klausul ISO 9001:2008 
1. Ruang lingkup 
2. Referensi normatif 
3. Istilah dan definisi 
4. 
4.1 
4.2 
4.2.1 
4.2.2 
4.2.3 
4.2.4 

Sistem manajemen mutu 
Persyaratan umum 
Persyaratan dokumentasi 
Umum 
Pedoman Mutu 
Pengendalian Dokumen 
Pengendalian Catatan 

5 
5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.4. 
5.4.1. 
5.4.2 
5.5. 
5.5.1 
5.5.2 
5.5.3 
5.6 
5.6.1 
5.6.2 
5.6.3 

Tanggungjawab manajemen 
Komitmen manajemen 
Fokus pada pelanggan 
Kebijakan mutu 
Perencanaan SMM 
Sasaran mutu 
Perencanaan sistem manajemen mutu 
Tanggungjawab, wewenang dan komunikasi 
Tanggungjawab dan wewenang 
Wakil Manajemen 
Komunikasi Internal 
Penelaahan Manajemen 
Umum 
Masukan Penelaahan 
Hasil Penelaahan  

6 
6.1 
6.2 
6.2.1 
6.2.2 
6.3 
6.4 

Manajemen/Pengelolaan Sumber Daya 
Penyediaan Sumber Daya 
Sumber Daya Manusia 
Umum 
Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran 
Infrastruktur/Prasarana 
Lingkungan kerja 

7 
7.1 
7.2 
7.2.1 
7.2.2 
7.2.3 
7.3 
7.3.1 
7.3.2 
7.3.3 
7.3.4 
7.3.5 
7.3.6 
7.3.7 
7.4 
7.4.1 
7.4.2 
7.4.3 
 

Realisasi produk 
Perencanaan realisasi produk 
Proses yang berhubungan dengan pelanggan 
Penentuan persyaratan yang berhubungan dengan produk 
Penelaahan persyaratan yang berhubungan dengan produk 
Komunikasi Pelanggan 
Desain dan pengembangan 
Perencanaan Desain dan pengembangan 
Masukan Desain dan Pengembangan 
Hasil Desain dan Pengembangan  
Penelaahan Desain dan Pengembangan  
Verifikasi Desain dan Pengembangan 
Validasi Desain dan Pengembangan 
Pengendalian Perubahan Desain dan Pengembangan 
Pembelian 
Proses pembelian 
Informasi pembelian 
Verifikasi produk yang dibeli 
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Tabel 2.1 (Lanjutan) 

7.5 
7.5.1 
7.5.2 
7.5.3 
7.5.4 
7.5.5 
7.6 

Produksi dan penyediaan pelayanan 
Pengendalian produksi dan penyediaan pelayanan 
Validasi proses produksi dan penyediaan pelayanan 
Identifikasi dan Kemampu-telusuran 
Barang Milik Pelanggan 
Pengawetan/Pemeliharaan Produk 
Pengendalian Perlengkapan Pemantauan dan Pengukuran 
 

8 
8.1 
8.2 
8.2.1 
8.2.2 
8.2.3 
8.2.4 
8.3 
8.4 
8.5 
8.5.1 
8.5.2 
8.5.3 

Pengukuran, Analisis, dan Penyempurnaan 
Umum 
Pemantauan dan Pengukuran 
Kepuasan Pelanggan 
Audit Internal 
Pemantauan dan Pengukuran Proses 
Pemantauan dan Pengukuran Produk 
Pengendalian Produk Tidak Sesuai 
Analisa Data 
Penyempurnaan 
Penyempurnaan Berkelanjutan 
Tindakan Perbaikan 
Tindakan Pencegahan 

 

Sumber : Manual Mutu SMM ISO 9001:2008, 2008 
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Sebagai kesimpulan, siklus penerapan implemetasi SMM ISO 9001:2008 dapat 

dilihat pada gambar 2.2 berikut ini : 

 
PENINGKATAN BERKELANJUTAN 

SISTEM MANAJEMEN MUTU 
 

 

 

 

 

      

                                                                                                         

                              

                                   Input      Output 

   

  Kegiatan yang Menambah Nilai 
 Alur Informasi 
 
Gambar 2.2 Siklus Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 

(Jatmiko dan Heri Jumaedi, 2011:11) 
 
  
 
2.5 Implementasi Kebijakan 

Kebijakan (policy) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, 

yaitu “polis” yang artinya kota (city). Menurut Monahan dalam Syafaruddin 

(2008:75) bahwa kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan 

merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga 

dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.  
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Abidin (2006:17) menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang 

bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan adalah 

aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat 

mengikat, yang mengatur prilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru 

dalam masyarakat. 

 

Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan 

hukum (law) dan peraturan (regulation), kebijakan lebih adaptif dan interpretatif, 

meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”.  

Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri 

lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai 

kondisi spesifik yang ada.  

 

Masih banyak kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi tentang 

kebijakan. Beberapa orang menyebut policy dalam sebutan kebijaksanaan, yang 

maknanya sangat berbeda dengan kebijakan. Istilah kebijaksanaan adalah kearifan 

yang dimilki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil 

keputusan formal organisasi. Contoh kebijakan adalah : 1) undang-undang, 2) 

peraturan pemerintah, 3) direktur. Setiap kebijakan yang dicontohkan disini 

adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh objek kebijakan. Contoh ini 

juga memberi pengetahuan pada kita bahwa ruang lingkup kebijakan bersifat 

makro, meso, dan mikro.  
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Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan 

kebijakan (policy making) adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua 

bagian dan berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. 

Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input 

(masukan), proses (transformasi), output (keluaran), dan feedback (umpan balik) 

dari lingkungan kepada pembuat kebijakan. 

 

Berkaitan dengan itu, kebijakan dipandang sebagai (1) pedoman untuk bertindak, 

(2) pembatas prilaku, dan (3) bantuan bagi pengambil keputusan (Pongtuluran, 

1995:7). Berdasarkan penegasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan 

dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam 

organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, 

kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan 

pada semua jenjang organisasi. 

 

Tahap implementasi akan menentukan keberhasilan suatu kebijakan, baik yang 

dikeluarkan oleh suatu organisasi publik maupun oleh pemerintahan. Menurut 

Baedhowi (2009:22-23) konsep implementasi kebijakan memiliki paling sedikit 

tiga makna, yaitu  

(1) implementasi sebagai suatu proses atau pelaksanaan kebijakan           
(2) implementasi sebagai suatu keadaan akhir atau pencapaian suatu 
kebijakan (output), dan (3) implementasi sebagai proses pelaksanaan dan 
pencapaian tujuan sebuah kebijakan.   
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Van Horn dan Van Meter dalam Subarsono (2006:100) mengartikan implementasi 

kebijakan sebagai:  

"tindakan-tindakan oleh individu publik dan swasta (atau kelompok) yang 
diarahkan pada prestasi tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan 
sebelumnya" 

 
Implementasi merupakan upaya untuk melaksanakan apa yang seharusnya telah 

diputuskan oleh pengambil kebijakan. Pengambil keputusan harus mampu 

merumuskan sesuai dengan aspirasi publik, dan pelaksana kebijakan di lapangan 

mampu merealisasikan substansi kebijakan yang telah dirumuskan tersebut. 

Menurut Gerston dalam Baedhowi (2009:27), keberhasilan implementasi suatu 

kebijakan mensyaratkan adanya empat faktor, yaitu:  

(1) translation ability, yaitu kemampuan staf pelaksana untuk 
menterjemahkan apa yang sudah diputuskan oleh pengambil keputusan 
untuk dilaksanakan, (2) resources (sumberdaya), khususnya yang 
berkaitan dengan sumberdaya manusia, finansial, dan peralatan/sarana, (3) 
limited number of players, yaitu jumlah pelaksana kebijakan yang tidak 
terlalu banyak, agar tidak menimbulkan kebingungan dan kompetisi yang 
tidak sehat, dan (4) accountability, yaitu adanya proses 
pertanggunggugatan dari pelaksana kebijakan terhadap apa yang telah 
dihasilkan. 

 
 
2.6   Evaluasi Program Pendidikan 

Untuk memahami konsep dasar evaluasi kita akan bahas pengertian evaluasi. 

Konsep evaluasi menurut Stuflebeam dalam Daryanto (2007:1) yaitu evaluation is 

the process of delicating, obtaining, and providing useful information for judging 

decision alternatives. Dalam pengertian ini evaluasi merupakan proses 

penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi 

pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Ditambahkan juga 

oleh Stuflebeam dalam Popham (1995: 25) bahwa evaluasi adalah menelaah 

bukan untuk membuktikan tetapi untuk memperbaiki yang berkaitan dengan 
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empat jenis penilaian yaitu konteks, input, proses, dan produk. Sukardi (2008:1) 

juga mengatakan evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi dimana 

suatu tujuan telah dapat dicapai. Ditambahkan juga oleh Sukardi bahwa evaluasi 

dilaksanakan dengan tujuan suatu kegiatan yang mengukur derajat, dimana suatu 

tujuan dapat dicapai. Dalam hal ini evaluasi juga merupakan proses memahami, 

memberi arti, mendapatkan dan mengomunikasikan suatu informasi bagi 

keperluan pengambil keputusan. 

 

Evaluasi memberikan informasi yang masing-masing berhubungan dengan 

analisis kebutuhan, keputusan desain tentang isi dan strategi, petunjuk 

pelaksanaan serta hasil penilaian. Menurut Rosidin (2003:2) evaluasi dalam arti 

luas adalah merupakan suatu kegiatan atau proses yang sistematis guna 

memperoleh data/informasi untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. 

Evaluasi juga dianggap sebagai kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang 

bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk 

menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Evaluasi 

sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai melalui beberapa 

kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.  

 

2.6.1 Evaluasi Pendidikan 

Menurut PP No 19 Tahun 2005 dikatakan bahwa evaluasi pendidikan meliputi 

evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai bentuk 

akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. Ditambahkan juga bahwa evaluasi pendidikan dilakukan oleh 
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lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyarakat atau organisasi profesi untuk 

menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan. Oleh karena itu yang dimaksud 

evaluasi dalam penelitian ini adalah proses untuk mengetahui apakah Sistem 

Manajemen Mutu ISO 9000 di STBA Teknokrat Bandar Lampung telah 

terlaksana secara efektif dengan melihat  komponen-komponen program yang ada. 

Evaluasi bermanfaat terutama bagi pengambil keputusan karena dengan masukan 

hasil evaluasi program pengambil keputusan akan menentukan tindak lanjut dari 

program yang sedang atau telah dilaksanakan.  

 

2.6.2 Evaluasi Program 

Dalam dunia pendidikan, evaluasi program merupakan kegiatan utama yang juga 

penting dilaksanakan. Sebelum melihat lebih jelas tentang evaluasi program, perlu 

mengetahui lebih jelas definisi program. Menurut Arikunto dan jabar (2010:4) 

bahwa program merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena 

melaksanakan suatu kebijakan. Dikatakan juga bahwa program adalah suatu unit 

atau kesatuan kegiatan maka program merupakan suatu sistem, yaitu rangkaian 

kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. 

 

Evaluasi program sendiri menutut Tyler di Arikunto dan Jabar (2010:5) adalah 

proses untuk mengetahui akah tujuan pendidikan sudah dapat terealisasikan. 

Cronbach dan Stufflebeam dalam Arikunto juga mengatakan bahwa evaluasi 

program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada 

pengambil keputusan. 
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Model evaluasi program beragam jenisnya, akan tetapi intinya sama yaitu 

melakukan kegiatan pengumpulan informasi terkait dengan objek yang dievaluasi 

dan tujuannya menyiapkan bahan bagi pengambil keputusan dalam menentukan 

tindak lanjut suatu program. Menurut Kaufman dan Thomas dalam Arikunto 

(2008:40) model evaluasi program dapat dibedakan menjadi delapan dan 

dirincikan sebagai berikut. 

1. Goal Oriented Evaluation Model, dikembangkan oleh Tyler. 
2. Goal Free Evaluation Model, dikembangkan oleh Scriven. 
3. Formatif Sumatif  Evaluation Model, dikembangkan oleh Michael. 
4. Countenance Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake. 
5. Responsive Evaluaation Model, dikembangkan oleh Stake. 
6. CSE-UCLA Evaluation Model, menakankan pada kapan evaluasi 

dilakukan. 
7. CIPP Evaluation Model, dikembangkan oleh Stuulebeam. 
8. Discrepancy Model, yang dikembangkan oleh Provus. 

 

2.7  Evaluasi Model CIPP 

Dalam penelitian evaluatif tentang pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO ini, 

model evaluasi yang akan digunakan adalah model CIPP (Context, Input, Process, 

Product)  yang dikembangkan oleh Stufflebeam dan kawan-kawan. Model ini 

memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem, dimana keempat 

unsur tersebut (konteks, input, proses, dan produk) merupakan suatu rangkaian 

yang utuh. Akan tetapi dalam pelaksanaannya seorang evaluator tidak harus 

mengevaluasi semua unsur tersebut jika memang kepentingan evaluasi hanya 

berkaitan dengan salah satu atau sebagian unsur saja di dalam suatu program. 

 

Dalam penelitian ini model CIPP (Context, Input, Process, Product)  yang 

dikembangkan oleh Stufflebeam dan kawan-kawan menjadi fokus penelitian ini. 

Pertimbangan yang ada bahwa penelitian ini berfokus pada evaluasi dan bahwa 
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pendekatan ini melihat program/proyek sebagai suatu sistem sehingga jika tujuan 

program tidak tercapai, bisa dilihat di proses bagian mana yang perlu 

ditingkatkan. Evaluasi dengan menggunakan model CIPP Stufflebeam juga 

membantu dalam proses pengambilan keputusan yang berguna bagi kepentingan 

lembaga dalam hal ini lembaga pendidikan. 

 

Model evaluasi CIPP adalah model evaluasi yang terdiri dari empat komponen 

evaluasi yaitu context, input, process, dan product. Komponen model evaluasi 

CIPP pada dasarnya merupakan komponen dari prosesi sebuah kegiatan. CIPP 

merupakan singkatan dari context evaluation artinya evaluasi terhadap konteks, 

input evaluation artinya evaluasi terhadap masukan, process evaluation artinya 

evaluasi terhadap proses, dan product evaluation artinya evaluasi terhadap hasil.  

 

Menurut Stufflebeam sebagaimana dikutip oleh Popham (2001:23), model 

evaluasi CIPP dapat menghasilkan rekomendasi bagi 4 (empat) macam tipe 

keputusan pendidikan, yaitu: 1) keputusan untuk menentukan tujuan pendidikan, 

2) keputusan untuk menentukan desain prosedur pembelajaran, 3) keputusan 

untuk memperbaiki prosedur, dan 4) mengkaji ulang keputusan berdasarkan reaksi 

dan dampak yang dihasilkan oleh prosedur.  

 
Penjelasan mengenai aspek-aspek yang dievaluasi dalam model CIPP ini adalah 

sebagai berikut :  
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a)  Evaluasi Konteks 

Evaluasi konteks adalah usaha untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan 

program, lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan program, dan tujuan yang 

akan dicapai. Orientasi utama evaluasi konteks ini adalah untuk mengidentifikasi 

kekuatan dan kelemahan beberapa objek, seperti institusi, program, target 

populasi, atau perorangan, serta memberikan arahan untuk perbaikan. Tujuan 

utama tipe ini adalah mengkaji status objek secara menyeluruh, mengidentifikasi 

kekurangan, mengidentifikasi kekuatan yang ada dan dapat digunakan untuk 

menutupi kekurangan, mendiagnosis masalah sehingga dapat ditemukan 

solusinya, dan secara umum memberikan gambaran tentang karakteristik 

lingkungan program. Dengan melakukan evaluasi konteks dapat tersaji data 

mengenai alasan-alasan untuk menetapkan tujuan-tujuan program dan prioritas 

dari kebijakan yang ada di perguruan tinggi. khususnya STBA Teknokrat. 

 

Dengan demikian evaluasi konteks dalam penelitian ini akan melihat kesesuaian 

antara tujuan program yang telah ditetapkan dengan permasalahan serta 

kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi. Dalam hal ini evaluasi konteks 

difokuskan hal-hal yang melatari keberadaan program seperti visi dan misi 

institusi, peraturan dan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, harapan orang 

tua mahasiswa, serta kondisi dan suasana lingkungan akademis yang ada di yaitu 

STBA Teknokrat Bandar Lampung. Evaluasi konteks juga melihat ketersediaan 

dokumen mutu yang ada di wakil manajemen mutu khususnya di STBA 

Teknokrat. 
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b) Evaluasi Input 

Tujuan evaluasi input adalah untuk mengidentifikasi dan mengukur kapabilitas 

sistem, alternatif strategi program, desain prosedural untuk pelaksanaan strategi, 

anggaran, dan penjadwalan. Evaluasi input program menyediakan data untuk 

menentukan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang dapat digunakan untuk 

mencapai tujuan program. Hal ini berkaitan dengan relevansi, kepraktisan, 

pembiayaan, efektivitas yang dikehendaki, dan alternatif-alternatif yang dianggap 

unggul. Dengan demikian evaluasi input dalam penelitian ini adalah identifikasi 

terhadap macam input yang kesiapan unsur-unsur manajemen, strategi, sumber 

daya, dan alternatif yang digunakan untuk mencapai tujuan program.  

 

c) Evaluasi Proses 

Evaluasi proses merupakan evaluasi yang dilakukan untuk melihat apakah 

pelaksanaan program sesuai dengan rencana. Salah satu tujuannya adalah 

memberikan umpan balik (feedback) kepada manajer dan stafnya mengenai 

pelaksanaan program apakah sesuai jadwal atau tidak, serta menggunakan sumber 

daya secara efisien.  

 

Evaluasi pada tahapan ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat membantu 

mengimplementasikan keputusan, sampai sejauh mana rencana telah diterapkan, 

apa yang harus direvisi, jika pertanyaan tersebut sudah terjawab maka prosedur 

dapat dimonitor, dikontrol dan diperbaiki. Sementara itu menurut Arikunto 

(2009), evaluasi proses dalam CIPP menunjuk pada apa (What) kegiatan yang 

dilakukan dalam program, “siapa” (Who) orang yang ditunjuk sebagai 
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penanggung jawab program, “kapan” (When) kegiatan akan selesai. Dalam model 

CIPP evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan 

dalam program yang sudah sesuai dengan rencana.  Lebih lanjut Arikunto 

(2010:47) menjabarkan empat hal yang harus dijawab dalam evaluasi proses, 

yakni: 1) Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal? 2) Apakah staf 

yang terlibat didalam pelaksanaan program akan sanggup menangani kegiatan 

selama program berlangsung dan kemungkinan dilanjutkannya? 3) Apakah sarana 

dan prasarana yang disediakan dimanfaatkan dengan maksimal? 4) Hambatan-

hambatan apa saja yang dijumpai selama pelaksanaan program dan kemungkinan 

jika program dilanjutkan? 

 

Evaluasi ini mendeteksi atau memprediksi kekurangan dalam  rancangan prosedur 

kegiatan program dan pelaksanaannya, menyediakan data untuk keputusan dalam 

implementasi program, dan melakukan dokumentasi tentang prosedur yang 

dijalankan. Selain itu evaluasi proses ini juga mencatat tentang bagaimana 

interaksi dan komunikasi antara pelaksana dan penerima program terjadi, media 

komunikasi yang digunakan, penjadwalan dan pelaksanaan kegiatan, serta 

potensi-potensi penyebab kegagalan program.  Evaluasi proses ini dapat dilakukan 

dengan cara memonitor kegiatan, melakukan interaksi secara terus menerus, dan 

mengobservasi kegiatan pelaksanaan program. Dalam evaluasi ini dokumentasi 

tentang prosedur kegiatan pelaksanaan program akan membantu untuk kegiatan 

analisis akhir tentang hasil-hasil program yang telah dicapai. 
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Dengan demikian maka evaluasi proses dalam penelitian ini meliputi observasi 

dan dokumentasi terhadap kurikulum, penggunaaan sarana dan prasarana, proses 

pembejaran di kelas, penggunaan media dan metoda pembelajaran, proses 

penilaian hasil belajar, performa dosen, interaksi dan komunikasi dosen dan 

mahasiswa di dalam maupun di luar kelas, serta sikap dan motivasi mahasiswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran. 

 

d) Evaluasi Produk 

Menurut Arikunto dan Jabar (2010, 47), evaluasi produk diarahkan pada hal-hal 

yang menunjukan perubahan yang terjadi, evaluasi produk merupakan tahapan 

akhir dari serangkaian evaluasi program. Tujuan evaluasi produk adalah 

mengukur, menginterpretasi, dan menilai pencapaian program.  

 

Evaluasi pada tahap ini dilakukan untuk menolong pembuat keputusan 

selanjutnya, apa hasil yang telah dicapai, dan apa yang harus dilakukan setelah 

program berjalan. Jadi evaluasi produk diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan 

perubahan yang terjadi pada input. Pertanyaan yang dapat diajukan; apa hasil 

yang telah dicapai? dan apa yang harus dilakukan selanjutnya setelah program 

berjalan? 

 

Dalam penelitian ini evaluasi terhadap produk yang dilakukan antara lain didasari 

kriteria keberhasilan program yang telah ditetapkan yaitu kemampuan lulusan 

untuk dapat diterima di pasar kerja dan kepercayaan masyarakat dan pengguna 

lulusan atas mutu lulusan STBA Teknokrat. Selain itu juga dalam evaluasi ini 
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dilihat pencapaian prestasi mahasiswa secara akademik maupun non akademik 

sesuai standar yang ditetapkan manajemen mutu.  

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa dalam proses evaluasi 

dapat dilakukan dari dua sisi yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Kedua hasil 

evaluasi ini akan membantu staf dan pengguna program untuk melihat hasil yang 

dicapai dari program tersebut, kendala dan hambatan yang ditemukan dalam 

pelaksanaan program, kelemahan dan keunggulan untuk pengembangan lebih 

lanjut. Penelitian ini akan melakukan evaluasi Sistem Manajemen Mutu ISO 

melalui pelaksanaan proses seluruh kegiatan di STBA Teknokrat dengan 

menggunakan model evaluasi CIPP. Evaluasi produk merupakan kumpulan 

deskripsi dan “jugement outcomes” dalam hubunganya dengan konteks, masukan, 

dan proses, terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan 

pembelajaran.   

 

2.8 Hasil Penelitian Terdahulu (Empiris) Yang Relevan Dengan 
Permasalahan Penelitian, Yang Dijadikan Acuan. 

 

Kajian dari Jamaludin (2009) tentang Development of MS ISO 9001: 2008 

Management System for Automotive Excellence Center (AEC) at Universiti 

Malaysia Pahang menyimpulkan bahwa  semua struktur kerja yang ada di 

perguruan tinggi berdasarkan Sistem Manajemen Mutu ISO: 2008 melalui 

penggunaan beberapa manual mutu, standar prosedur, instruksi dan dokumentasi 

kerja. Hasil penggunaan manual mutu dan standar prosedur menyebabkan 
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efisiensi pekerjaan meningkat untuk mencapai misi sebagai universitas kelas 

dunia (world class university) dalam bidang research. 

 

Penelitian sebelumnya dari Prabowo (2007) tentang Penjaminan Mutu dengan 

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 di Perguruan Tinggi (Studi Pada STIE 

Malangkucewara Malang) mengungkapkan bahwa penerapan ISO 9001 bisa 

memperkuat hasil akreditasi BAN PT, tetapi penelitian ini belum mengungkapkan 

semua elemen penilaian yang ada pada BAN PT.  

 

Penelitian Hartoyo (2008) Penjaminan Mutu Lulusan Jurusan Pendidikan Teknik 

Elektro Fakultas Teknik UNY Melalui Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2000 bahwa penerapan ISO 9001 membantu dalam peningkatan nilai 

akreditasi dari BAN PT,  khususnya pada mutu lulusan.  

 

Penelitian Ali dan Shastri (2010) tentang Implementation of Total Quality 

Management in Higher Education. Penelitian ini menekankan pada penerapakan 

manajemen mutu total bagi perguruan tinggi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa 

manajemen mutu total bisa diterapkan di perguruan tinggi tetapi perlu 

dimodifikasi untuk beberapa aspek untuk penilaian yang berkaitan dengan produk 

lulusan dan hubungannya dengan dunia kerja. Penelitian ini juga menekankan 

bahwa perkembangan perguruan tinggi berhubungan erat dengan pertumbuhan 

ekonomi negara tersebut. 
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2.9 Kerangka Berpikir 

Badan Penjaminan Mutu Internal STBA Teknokrat merupakan badan yang 

mengawasi mutu pelayanan akademik dan non akademik di bawah naungan 

Badan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Teknokrat.  Dalam penelitian ini perlu 

melihat kesesuaian keadaan di lapangan apakah standar mutu yang ditetapkan ISO 

9001:2008 selaras dengan standar mutu berdasarkan kebijakan pemerintah.  

Penetapan standar dalam SMM ISO 9001: 2008 menghendaki komitmen dari 

pihak-pihak yang terlibat yaitu komitmen pimpinan puncak perguruan tinggi atas 

mutu, sistem mutu, penentuan hak-hak pelanggan pendidikan, dokumen 

pengendalian, kebijakan peserta didik, sarana dan prasarana, pelayanan, arsip 

data, sistem penilaian hasil belajar dan pengembangan staf edukatif dan 

admistratif.  

 

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini memfokuskan pada penelitian 

evaluasi pendidikan menurut konsep Stufflebeam yaitu Context, Input, Process, 

dan Product (CIPP).  Proses penelitian dengan skema Stufflebeam dapat 

dijabarkan berikut ini; 

 

Dalam aspek konteks (context), evaluasi ini  untuk melihat apakah komitmen 

pimpinan puncak perguruan tinggi atas standar mutu dan sistem mutu yang 

ditetapkan SMM ISO 9001:2008 ada  kesesuaiannya dengan standar mutu yang 

ditetapkan oleh kebijakan pemerintah. Dalam evaluasi konteks juga akan dilihat 

kebijakan mutu yang ada di perguruan tinggi dan SMM ISO 9001:2008. 
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Dalam aspek input skema penilaian ISO 9001:2008 lebih menekankan kesesuaian 

kebijakan yang ada di SMM ISO 9001:2008 dengan ketersediaan sumberdaya 

perguruan tinggi berupa sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem 

informasi. Ketersediaan sumberdaya manusia meliputi proses penerimaan 

sumberdaya manusia meliputi pimpinan, tenaga pendidik/dosen dan staf 

kependidikan, serta pesert didik. Pada proses penelitian, peneliti melihat apakah 

kebijakan penerimaan sumberdaya manusia yang ada sesuai dengan dokumen 

mutu yang ada yang tertuang dalam manual mutu, SOP dan instruksi kerja.  

 

Dalam aspek proses (process) menekankan pada kesesuaian perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi proses mutu layanan BAAKU dan akademik dalam 

proses pembelajaran dengan kebutuhan yang ada. Dalam perencanaan juga 

melihat apakah standar mutu yang ditetapkan oleh STBA Teknokrat sudah 

mengacu pada pelaksanaan SMM ISO 9001:2008. Sedangkan dalam proses 

pelaksanaan dan evaluasi akan melihat apakah pelaksanaan SMM ISO 9001:2008 

sesuai dengan sasaran mutu yang ditetapkan. Selanjutnya dalam proses evaluasi 

akan melihat dan meneliti tentang sejauh mana evaluasi bisa dilaksanakan oleh 

sumberdaya manusia yang ada di STBA Teknokrat.  

 

Dalam aspek produk (product) lebih menekankan pada penilaian hak-hak 

pelanggan yang ada yaitu kepuasan pelanggan melalui perkembangan terus 

menerus untuk perbaikan kearah yang baik (best practice). Indikator penilaiannya 

yaitu  pencitraan dan kinerja.   
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Selanjutnya apakah implementasi SMM ISO 9001:2008 akan dilanjutkan kembali 

setelah perpanjangan pelaksanaan sampai tahun 2013, ditindaklanjuti dengan 

berbagai modifikasi standar yang mengacu pada SNP BAN-PT, ataukah ditunda 

atau diberhentikan karena telah memiliki kesesuaian, dimana selanjutnya adalah 

pengembangan program untuk dapat terlaksananya visi, misi, tujuan, dan rencana 

strategis institusi STBA Teknokrat Bandar Lampung.  

 

Untuk melihat lebih jelas kerangka berpikir, skema penelitian yang dapat 

digambarkan untuk menilai pelaksanaan ISO 9001:2008 di STBA Teknokrat 

adalah sebagai berikut; 
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Gambar 2.3 Kerangka Pikir Penelitian Modifikasi dari Evaluasi Model 

Stufflebeam   (CIPP) (Stufflebeam dan Shinkfield, 1984:167) 
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